
Master 
Naturforvaltning 

 
Institutt for naturforvaltning · Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med mastergrad i naturforvaltning kan du være 
med på å diskutere, vurdere  og sette ut i livet tiltak 
i viktige miljøspørsmål. Det er behov for dyktige 
personer med handlingskompetanse på lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt nivå. Økt miljøfokus 
i samfunnet skaper mange  interessante og 
utfordrende oppgaver, og du kan dermed være med 
på å prege framtidas naturforvaltning. 

 
Hva lærer du 

·  Bevaringsbiologi og avveininger  mellom bruk og 
vern av natur 

·  Praktisk  naturforvaltning 
·  Forskningsmetodikk 
·  Fordypning i biologisk eller samfunnsfaglig 

retning 
 

Studiets innhold 
Du får både praktisk  og teoretisk  kunnskap. Du 
møter forvaltningsmyndigheter og næringsaktører 
og skal skrive en forvaltningsplan for en ekstern 
arbeidsgiver. Du velger en faglig fordypning som 
vinkler studiet  mot dine interesser, og du skal skrive 
en masteroppgave som gir deg trening i selvstendig 
forskningsarbeid. Faglige fordypninger kan være: 
·  Fiske- og viltforvaltning 
·  Vannforurensning og økotoksikologi 

 
 

Opptakskrav 
 

Bachelorgrad, eller tilsvarende, innenfor naturvitenskapelige 
disipliner (f.eks. biologi, økologi, naturforvaltning eller miljøfag). 

 
Søknadsfrist:  Søknadsfristen er 1. juni. Du søker direkte  til NMBU 
via SøknadsWeb 

·  Landskapsøkologi og skogøkologi 
·  Utmarksturisme og næringsutvikling 
·  Globale miljøutfordringer 
·  Miljøøkonomi og miljøpolitikk 
·  Miljørett 
 
 
Eksempler på forskning ved Institutt 
for naturforvaltning 

 
Effekter av: 
·  forstyrrelser og inngrep på viltbestander 
·  klimaendringer og miljøgifter på fiskebestander 
·  klimaendringer og UV-stråling på planter og lav 
·  skogbruk  på skogøkosystemenes funksjon og 

diversitet 
 
Hva kan du bli 

·  Miljøvernleder eller arealplanlegger i kommune eller 
fylke 

·  Saksbehandler i statlige miljøetater, f. eks. hos 
fylkesmannen, i Miljødirektoratet eller KLD 

·  Konsulent i næringsorganisasjoner eller i ideelle 
organisasjoner 

·  Ansatt i firmaer som tilbyr biologiske undersøkelser 
og utredninger 

·  Kvalifisert for å søke opptak til Ph.D.-studier i 
økologi eller naturforvaltning 

 
Mer om studietilbudet finner du på www.nmbu.no/ina 

 
Om NMBU 
 
·    Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ligger  i 

Ås, tre mil sørøst for Oslo. 
·    NMBU er en sentral  aktør innen undervisning og forskning på 

blant annet biologi, miljø, areal- og naturressursforvaltning. 
·    NMBU har et aktivt studentmiljø, med Samfunnet og UKA i Ås. 
 
 
 

 

 
Masteroppgave i det skandinaviske bjørneprosjektet. En radiosender monteres 
på en bjørn. Fote: Laura Scillitani 

 
Hvert år reiser naturforvalterstudentene til et norsk fylke for å møte 
forvaltningsmyndigheter og representanter for utmarksnæringer. På kveldstid 
blir det også hygge rundt leirbålet. Foto: Ingeborg Ro Iversen 
 

 
Mer informasjon 
 
Institutt for naturforvaltning, NMBU 
Tlf: 64 96 58 00,  E-post: Studieveileder-ina@nmbu.no 
 
Informasjon om opptak, boliger mm.: 
Studentenes informasjonsTorg (SiT), tlf: 64 96 61 00, 
E-post: opptak@nmbu.no, nettside: www.nmbu.no/sit 
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